
مجع لب وهو العقل، مجع لب  )) األلباب ((وأم أصحاب العقل؛ أن  ،وهم الذين يدعون أم؟ أم العقالء

وهو العقل؛ والعقل شيء غري الذكاء وإال ال؟ غري الذكاء؛ وهلذا أقول لكم إن العباقرة يف الذكاء من الكفار ال 

  عقالء فال.يصح أن نسميهم عقالء أبدا؛ ويش نسميهم؟ أذكياء؛ أما 

    .يستفاد من هذه اآلية الكرمية: عدة فوائد

  : اآلية املاضية الطالب

  ))  الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء . . طيب اآلية اليت قبلها ((: الشيخ 

)) وقد سبق أن املراد بالشيطان هنا اجلنس  الشيطان يستفاد من هذه اآلية الكرمية: إثبات الشياطني؛ لقوله: ((

  جنس الشياطني.من ما هو بشيطان معني بشخصه، معني بأيش؟ جبنسه يعين 

ومن فوائد اآلية: أن للشيطان تأثريا على بين آدم إقداما أو إحجاما؛ فإذا وعدنا الفقر وأمرنا بالبخل فإن مقتضى 

  ذلك اإلحجام وعدم البذل .

)) فالشيطان هو  يعدكم الفقر ة: أن أبواب التشاؤم ال يفتحها إال الشياطني؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمي

 أنفقت عشرة اليوم واليوم الثاين مخسة   الذي يفتح بك باب التشاؤم؛ يقول إذا أنفقت أنت اآلن عندك عشرين

أصبحت فقريا ال تنفق؛ اإلنسان بشر رمبا ما ينفق،  ]ريالني[وبعده  ]ريالني[، وبكرة ثالثة بقي مخسةكم بقي؟ 

ما  )) وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه رمبا ينسى قول اهللا تعاىل: ((

  ) . نقصت صدقة من مال

يف الطلب؛ يف  من فوائد اآلية الكرمية: بيان عداوة الشيطان لإلنسان؛ ألنه يف الواقع عدو له يف اخلرب وعدو له

  اخلرب يعده أيش؟ الفقر؛ يف الطلب يأمره بالفحشاء؛ فهو عدو خمربا وطالبا والعياذ باهللا .

من فوائد اآلية الكرمية: أن البخل من الفواحش؛ صح؟ أليش؟ ألن املقام مقام إنفاق فيكون الذين يأمرون به 

الفاحشة؟ من الفاحشة؛ حنن ذكرنا يف أثناء الشيطان عدم اإلنفاق؛ لكن هل إن البخل هو الفاحشة أو أنه من 

  التفسري أن الفاحشة جاءت لغري هذا املعىن يف عدة آيات .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الشيطان يأمر، بعد الوسوسة والتهويل والتشاؤم يأمر يقول: ال تنفق وإال يقول 

  أمسك؟ 

  نفس الشيء: الطالب

  )) يأمركم ال تنفق؟ ((واحدة ثنتني؛ هل يقول أمسك أو : الشيخ

  أمسك؟ : الطالب 



أيه أمسك؛ ألننا إذا قلنا ال تنفق فهو ي فهو يصري األمر من باب الالزم؛ لكن إذا قلنا أمسك : أمسك الشيخ

  صار مطابق؛ مث كلمة أمسك أشد من كلمة ال تنفق؛ كأنه يقول ال تنفق وشدد يف احلفظ أمسك .

  ؟  يأمر ذا غري الشيطانأحد هل هناك 

  نعم:الطالب

  ويش هو؟ : الشيخ

  : النفس الطالب

هل ميكن أن نقول إنه يستفاد من اآلية طيب  )). وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء النفس ((: الشيخ

  أن من أمر شخصا باإلمساك عن اإلنفاق فهو شبيه بالشيطان؟

  نعم: الطالب 

أن من يأمر الناس باإلمساك عن اإلنفاق املشروع ما هو اإلنفاق الغري املشروع شبيه مبن؟  كذا؟ صحيح: الشيخ 

  بالشيطان.الذي يأمر غريه باإلنفاق املبذر ؟

  إخوان الشيطان :الطالب

)) واآلمر له بالتبذير ؟ الظاهر نعم إنه  إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين املبذر أخ الشيطان (( : الشيخ

   . نه كل من يأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء فهو شيطانشيطان أل

)) اهللا أكرب  مغفرة منه وفضال واهللا يعدكم (( ذيلذومن فوائد اآلية الكرمية: شف هذا الوعد، الوعد الكرمي ال

  )). وفضال واهللا يعدكم مغفرة منه شيطان يعدكم الفقر ((الشتان ما بني الوعدين؛ 

يعدكم  ))؛ لكن اهللا يقول:(( يعدكم الفقر يقول القائل: هل يف اآليتني تطابق ؟ أو باألصح تقابل؟ (( قد 

)) زاد وإال ما زاد؟ يعين يعدنا بشيئني: باملغفرة والفضل؛ املغفرة للذنوب والفضل لزيادة املال يف  مغفرة وفضال

ن األمرين الذين وعد اهللا تعاىل ما ومها: املغفرة بركته ومنائه، واضح وإال ال؟ نعم؛ إذا نكتسب باإلنفاق هذي

  والفضل .

)) أليش؟ ألن عظم  منه ((من أين ؟ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذه املغفرة اليت يعدها اهللا ا مغفرة عظيمة؛ 

فاغفر  (العطاء من عظم املعطي؛ وهلذا جاء يف احلديث الذي وصى به النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر قال: 

  )) . مغفرة منه وفضال ) معلوم أن العطية حبسب املعطي؛ و (( لي مغفرة من عندك وارحمني



)) فإذا تفاءل اإلنسان على  يعدكم مغفرة وفضال ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التفاؤل من اهللا؛ من أين؟ ((طيب 

ويزيده من فضله كان هذا من خري ما تنطوي ربه إذا أنفق وهو حيسن الظن باهللا عزوجل أن اهللا يغفر له الذنوب 

   عليه السريرة .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: واسع وعليم؛ وإثبات صفتني من صفاته ومها: السعة 

  والعلم.

  إذا قال قائل: من أين أثبت السعة ؟ 

  من واسع: الطالب

  واالسم يدل على الصفة؟ : من واسعالشيخ

  نعم:الطالب 

  أكيد ؟نعم أكيد؛ ما أدري أكيد ؟ : الشيخ

  نعم يا شيخ أكيد :الطالب

نعم السميع يدل على السمع ؟ نعم؛ والعليم يدل على العلم؟ نعم؛ وكل اسم من أمساء اهللا فهو دال  : الشيخ

صفة من لوأنه متضمن  على صفة البد؛ وقد مر علينا أنه ال يتم اإلميان باالسم حىت تؤمن بأنه اسم من أمساء اهللا

واضح؟ وال حاجة يا إخوان نقول جب دليل  تؤمن باألثر إذا كان من وصف متعدصفاته دل عليها ذلك االسم و 

على إثبات الصفة؛ ألن اللغة العربية هي الدليل؛ القرآن نزل بأي لغة؟ بلغة العربية؛ اللغة العربية ما ميكن تقول 

ن ال سعة له وال احلكيم ملن ال حكمة له؛ ومن ادعى أن العربية تأيت مبثل السميع ملن ال مسع له؛ وال الواسع مل

فهو إما كاذب على اللغة العربية وإما جاهل ا صح؟ إما كاذب  ههذه األمساء بدون إثبات للمعىن اليت تضمنت

ق دال على فيما يقول عنها فالبد أن يقول إن كل اسم مشتاللغة العربية ويصدق  لموإما جاهل؛ أما رجل يع

تقول هذا   ..ويش تقولون؟ ؛الصفة اليت تضمنها والبد؛ لو أنين رأيت رجال أعمى ما شاء اهللا هذا الرجل البصري

صار عنده املدافع ما مسع ما شاء اهللا جاءين الرجل بصري؟ رجل لو الكيف هذا رجل البصري أعمى يقول له 

  هذا كالم اجلنون كيف مسيع وهو ما له مسع؛ واضح؟ نعم. السميع؛ أيش تقولون؟ تقولون

 ذاأنا قال يل بعض اإلخوة احلاضرين اآلن قال يل إن واحد يقول: ويش الدليل على أن هللا له مسع؟ ويش تقول هل 

مسع؛ هل ميكن عقال أو عرفا أو له اهللا دليل على أن الطيك عنقول له: هات الدليل على أن لك عقال قبل أن ن

سميع ملن ال مسع له؟ أبدا ما ميكن؛ لكن بعض الناس انفتح عليهم باب االجتهاد وأنا أقول أنا الأن يقال  لغة



سخر أو فتح علينا طلب الدليل؛ لكن طلب الدليل يف كل شيء حىت على أن اهللا سبحانه وتعاىل وامحد أشكر 

  ف ما هو طلب دليل.فيما الدليل فيه نقول: ويش الدليل؟ صحيح هذا؟ هذا إسراف، هذا إسرا

فيه أيضا يستفاد من االمسني والصفتني: إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ ألننا قلنا فيما سبق القاعدة أن االسم من 

)) شف اجلمع بني العفو والقدرة  إن اهللا كان عفوا قديرا أمساء اهللا قد يتضمن إذا مجع إىل غريه صفة أخرى ((

ة إنسان، رت إطالقا؛ أليش؟ ألن بعض الناس قد يعفوا لعجزه؛ واحد خطف غهلا ميزة أن عفوه غري مشوب بعجز 

ساحمتك؛ أيش هذا انا ه سعيا ملا عجز قال ساحمتك ءته ورارت ة إنسان وهرب ا واشتد املخطوف غرت خطف غ

يف اآلخرة ما ذاك العفو؟ عجز؛ حممود هذا العفو وإال ال؟ اهللا أعلم؛ على كل حال هو ضعيف رمبا يستفيد 

)) ما هي  واسع عليم فيه لكن هو ضعيف بالشك؛ لكن إن اهللا كان عفوا قديرا؛ هذا كمال؛ إذا ((طالبه ي

تثبت من ذلك؟ أن علمه واسع؛ فكل صفاته واسعة وهذا مأخوذ من امسه الواسع؛ علمه مسعه اليت الصفة الثالثة 

   بصره قدرته كل صفاته .

  )) . يؤتي الحكمة من يشاء. . . مث قال: ((

  من فوائد اآلية الكرمية: إثبات أفعال اهللا املتعلقة مبشيئته؛ من أين؟ 

  ...)) أن صفة اهللا تعاىل واسع عليم ((:الطالب

  ال؛ كل شيء : الشيخ

   : سبق ...الطالب

  )) ؟ طيب. وفضال ويش تقولون؟ الصدقة تزيد يف املال؛ يؤخذ من قوله: ((: الشيخ

)) وهذه من  يؤتي الحكمة اهللا عزوجل اليت تتعلق مبشيئته؛ لقوله: (( يؤخذ من اآلية الثانية: إثبات أفعال

  الصفات أيش؟ الفعلية، من الصفات الفعلية.

  يؤتي الحكمة من  ومن فوائدها: أن ما يف اإلنسان من العلم والرشد فهو فضل من اهللا عزوجل؛ لقوله: ((

وبصر ال ترتفع هي من اهللا عزوجل ولو شاء اهللا  )) فأنت إذا من اهللا عليك بعلم ورشد وقوة وقدرة ومسع يشاء

؛ قد يسلب اهللا تعاىل العلم من اإلنسان بعد أن أعطاه إياه ـ نعوذ باهللا من السلبها عنك بعد أن أعطاك إياه

  ذلك ـ؛ ورمبا يسلب منه احلكمة؛ فتكون كل تصرفاته طيشا وضالال وهدرا .

  من أين نأخذها؟  وليد مية: إثبات املشيئةومن فوائد اآلية الكر 

  )) من يشاء ((:الطالب

  طيب.وهل نقول فيها إثبات احلكمة هللا ؟  ))من يشاء  ((: الشيخ



  نعم فيها إثبات احلكمة : الطالب

ألن احلكمة كمال ومعطي الكمال أوىل به، معطي الكمال أوىل به ، نعم فيها إثبات احلكمة هللا عزوجل: الشيخ 

   عزوجل؛ فنأخذ من اآلية: إثبات احلكمة هللا عزوجل ذا الطريق.

   ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا  ومن فوائد اآلية الكرمية: الفخر العظيم ملن آتاه اهللا احلكمة؛ لقوله: ((

  )) . كثيرا

  ومن فوائدها: وجوب الشكر على من أعطاه اهللا احلكمة؛ ألن هذا اخلري يستوجب الشكر .

ومن يؤت  ومن فوائدها أيضا: أن احلكمة قد تكون معلومة الطرق؛ يعين قد تتعدد طرق احلكمة؛ لقوله: ((

مارسات وإال )) وهذا أمر مشاهد؛ فاإلنسان يكتسب احلكمة مبقتضى غريزته ويكتسبها بالتجارب وامل الحكمة

دون أن يعلمك؛ أحيانا تكتسب  هال؟ وهلذا أحيانا تصاحب رجال ذا أخالق فاضلة فتكتسب من أخالق

  األخالق من جاهل وأنت أعلم منه؛ صحيح هذا؟ نعم هذا صحيح واقع؛ ألن األخالق غري العلم .

)) ألن التذكر بالشك حيمد عليه  ابوما يذكر إال أولوا األلب ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة العقل؛ لقوله: ((

  كان ال يقع إال من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل .اإلنسان؛ فإذا  

هذا يف احلقيقة ليس  ومن فوائدها أيضا: أن عدم التذكر سفه؛ نعم الذي ال يتذكر وال يعترب مبا مضى وما حضر

  بعاقل؛ بل نقول: إنه ميت كما قال املتنيب: 

  " يسهل  الهوان  عليه          مـا  لـجـرح  بمـيـت  إيـالم  من  يهن" 

  .  وهذا صحيح؛ فاإلنسان الذي ال يعترب وال يتذكر هذا يف احلقيقة ميت ال يستفيد شيئا

)) حيث مسى  األلباب أولوا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان بال عقل قشور؛ من أين نأخذها؟ من قوله: ((

    ىل هنا تنتهي الدراسة.العقل لبا؛ وإ

  قدم لنا أن اهللا سبحانه تعاىل بني أنه يؤيت احلكمة من يشاء؛ فهل هذه املشيئة مشيئة مطلقة جمردة أم ماذا ؟ت

  مشيئة مقرونة: الطالب

هذا يا طالل يف كل شيء؟ كلما جاءت املشيئة نقول إا  طردهل ن باحلكمة ؟ طيبمشيئة مقرونة : الشيخ 

  مقرونة باحلكمة ؟

  نعم :الطالب

  طيب الدليل ؟  :الشيخ

  )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ((: الطالب



)) طيب  عليما حكيماوما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان  الدليل قوله تعاىل يف سورة النساء: ((: الشيخ

  يا ... )) ما هي احلكمة ؟ يؤتي الحكمة من يشاء : ((أحسنت .يقول

  : العلمالطالب

  : بسالشيخ

  العلم والرشد: الطالب

    الدليل على أن احلكمة مبعىن العلم ؟ .العلم والرشد طيب: الشيخ

أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر ما  فما هنا شرطية والدليل على أا شرطية أا مركبة من شرط وجواب (( 

" هذه زائدة؛  من )) "ما أنفقتم من نفقة  ))؛ ثانيا يقول: (( فإن اهللا يعلمه ب ((ا)) هذا اجلو  فإن اهللا يعلمه

زائدة زائدة؛ أيش معىن زائدة زائدة؟ أي زائدة إعرابا، زائدة معىن؛ فهي حرف جر زائد من حيث اإلعراب؛ وهلذا 

    على أا مفعول به؛ يعين ما أنفقتم نفقة أو نذرمت نذرا فإن اهللا يعلمه؛ وجيوز أن تكون  )) من نفقة نعرب ((

  " الشرطية مبهمة واملبهم حيتاج إىل بيان. ما ))؛ ألن " ما أنفقتم " يف قوله: (( ما " بيانية لـ" من "

شرط، مجلة جواب الشرط؛ والفاء هنا واقعة يف جواب الشرط وجوبا؛ ال)) هذه مجلة  فإن اهللا يعلمه وقوله: ((

  وجوبا هكذا؟ وجوبا؛ الشاهد لذلك من كالم ابن مالك قوله:

  "واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل       شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل "         

وإن هنا لو جعلت شرطا إلن ما ل شرطا إلن أو غريها مل ينجعل؛ عواقرن بفاء حتما يعين وجوبا، جوابا لوج

  صحت؛ فلهذا وجب اقرتاا بالفاء وهي يف سبعة مواضع جمموعة يف بيت من يقرأه لنا؟

    " اسمية طلبية وبجامد وبما   وقد بلن وبالتنفيس " قوله: :الطالب

األمور ؛ يعين إذا جاءت مجلة شرط أحد هذه " اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيس: " الشيخ

  السبعة وجب اقرتاا بالفاء.

من  فيها قوله: (( أملبتد)) مجلة ثبوتية أو سلبية ؟ سلبية يعين مجلة نفي؛ وا وما للظالمين من أنصار طيب (( 

" فيها زائدة، زائدة إعرابا زائدة معىن؛ يعين تزيد املعىن وإن كان يف اإلعراب زائدة؛ وهلذا نعرب  من )) و" أنصار

وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال  مؤخر مرفوع باالبتداء أ)) على أا مبتد أنصار ((

واضح لكن اإلخوان الذين ... بدأوا يف النحو ما يفهمون هذا جيد لكن ...  احملل حبركة حرف اجلر الزائد.

  يفهمونه على طول



ر نذرمتوه فإن اهللا يعلمه؛ واملقصود من اإلخبار بالعلم اطبا عباده أي نفقة نفقتموها وأي نذخميقول اهللا عزوجل 

)) يشمل النفقات الواجبة وعلى رأسها  ما أنفقتم من نفقة بيان ما يرتتب على العلم من اازاة؛ فقوله: ((

؛ ومسي اإلنفاق إنفاقا ألنه خيرج، خيرج؛ فاإلنسان خيرج هذا املنفق عن ملكه؛ ويشمل اإلنفاق املستحب الزكاة

صدقات واإلنفاق يف وجوه الرب من أعمال خريية وغريها؛ أي نفقة ينفقها اإلنسان فإن اهللا يعلمه؛ وهذه المثل 

عليه انت على نفسه أو على أهله، قال النيب النفقة إن أنفقها هللا يبتغي ا وجه اهللا أثيب عليها حىت وإن ك

) نفقة نكرة يف سياق النفي  واعلم أنك لن تنفق نفقة لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه: ( الصالة والسالم 

) مع أن إنفاق اإلنسان على  نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك فتعم (

معاوضة جيرب عليها؛ كيف على أنه معاوضة؟ ألا يف مقابلة االستمتاع بالزوجة حىت هذا  امرأته واجب على أنه

الشيء الواجب الذي أنا أستفيد من عوضه إذا فعلته هللا أجرت عليه؛ اإلنفاق اآلن يشمل الواجب وعلى رأسه 

  أعمال اخلري .الزكاة؛ واملستحب وهو كل ما أنفقه اإلنسان هللا عزوجل من غري إلزام عليه بذلك من 

النذر مبعىن اإلنذار؛ واملراد به ما نذره اإلنسان على نفسه من طاعة فإن اهللا يعلمه؛  )) أو نذرتم من نذر ((

والنذر قسمه العلماء إىل مخسة أقسام؛ وأصل عقده مكروه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عنه سواء عقده 

ندمون؛ وأحيانا يذهبون إىل أهل تجتد كثريا من الناس الناذرين جتدهم ي اإلنسان ابتداء أو بشرط فإنه يكره؛ وهلذا

العلم لعلهم جيدون رخصة أو فكاكا من هذا النذر؛ ومادام اإلنسان يف عافية فإنه ال ينبغي له أن يلزم نفسه مبا مل 

به؛ مث إن التخلف عن  به؛ ووظيفتكم أنتم أن تبينوا للناس أن عقد النذر مكروه حىت ال يلزم أنفسهماهللا يلزمه 

ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من  الوفاء به خطري جدا؛ فإن اهللا يقول: ((

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم  )) فما العقوبة؟ (( الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون

به ر فإن كان نذر طاعة وجب الوفاء ذ))؛ لكن إذا ن كانوا يكذبونإلى يوم يلقونه بما أخلفوا ما وعدوه وبما  

  ) . من نذر أن يطيع اهللا فليطعه شرط؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (سواء كان ابتدائيا أو معلقا ب

بة هل يدخل يف النذر الدخول يف العبادات الواجبة ؟ الظاهر أنه يدخل فيه؛ ألن اإلنسان إذا شرع يف عبادة واج

عبادة واجبة لزم إمتامها حىت وإن كانت قضاء؛ فلو أن رجال صام يوما من قضاء رمضان يف لزمه إمتامه، إذا شرع 

جب دخول يف هذا الواجب على أنه الزم له وواجب افهل له أن يفطر؟ ال؛ ألنه شرع يف واجب، والشروع يف و 

يدخل يف ذلك طيب  أو مضيقا لزمه إمتامه. عليه؛ وهلذا قال العلماء: كل من شرع يف فرض سواء كان موسعا

 .  أيضا الشروط


